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BAHIA

Feira e Juazeiro
começam a
vacinar os
menores de 5
CONTRA A COVID A prefeitura de Feira de
Santana iniciou, ontem, a vacinação de
crianças de 3 a 5 anos de idade contra a co-
vid-19, com o imunizante CoronaVac. A va-
cina está disponível em todas as Unidades de
Saúde da Família (USFs) e Unidades Básicas
de Saúde (UBSs), na zona urbana e rural. O
intervalo para a segunda dose é de 28 dias.

Em nota, a prefeitura ressaltou que a
criança só pode ser vacinada na presença dos
pais ou de um responsável legal. Para isso, é
obrigatório apresentar o cartão SUS, CPF,
carteira de identidade ou certidão de nasci-
mento e caderneta de vacinação.

Até o momento, a Secretaria de Saúde de
Feira já vacinou 59 mil crianças contra a co-
vid, sem nenhum registro de intercorrência.

Anteontem, o CORREIO
alertou que apenas Salvador
e Camaçari haviam iniciado
a imunização dessa faixa
etária, uma semana após a
aprovação da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa). As outras 415
cidades - o equivalente a
99,5% do total de 417 muni-
cípios baianos - não pos-
suíam doses suficientes para
imunizar os pequenos.

Saiu dessa lista, além de
Feira de Santana, a cidade de
Juazeiro, no norte baiano,
que informou ter iniciado
ontem a vacinação de crian-
ças de 4 anos, com as doses
que tem em estoque. A ges-
tão espera receber novas do-
ses para ampliar a imuniza-
ção para as de 3 anos.

Na noite de anteontem, o
Ministério da Saúde divul-
gou Nota Técnica sobre a
imunização das crianças de
3 a 5 anos. Segundo a reco-
mendação, o processo deve
começar pelos pequenos que

são imunocomprometidos e,
depois, as crianças com 4
anos, seguidas daquelas de
3. A pasta não informou, no
entanto, o prazo para envio
de novas doses aos estados e
disse que está em “tratativas
com o Instituto Butantan”,
que fornece a CoronaVac.

De acordo com o boletim
epidemiológico da Secreta-
ria Estadual de Saúde (Se-
sab), divulgado ontem, a Ba-
hia registrou 15 mortes em
decorrência da doença e
3.630 novos casos em um
período de 24 horas.

A taxa de crescimento nos
casos ativos é de 0,22%.
Com a atualização dos nú-
meros, a Bahia chega tam-
bém a 4.104 recuperados. Ao
todo, desde o primeiro caso
de covid no estado, já são
1.640.718 casos confirmados
da doença, com 1.597.334 já
recuperados, 13.159 ativos e
30.225 com óbito confirma-
do. Estão em investigação
355.693 ocorrências.

13,1
mil é o
número de
casos
ativos da
doença em
todo o
estado; só
nas últi-
mas 24h,
foram
3.630
novos casos

UNEB ABRE VAGAS PARA INGLÊS E ESPANHOL

CURSOS A Associação de Ex-alunos da Uneb (Unex), em par-
ceria com a universidade, está com matrículas abertas para os
cursos de idiomas (inglês e espanhol) até o dia 5 de agosto. As
vagas são para turmas de adultos e de adolescentes (11 a 15
anos), com opções diversas de dias e horários, inclusive aos
sábados. O aluno ainda poderá escolher entre as modalidades
remota e presencial, com aulas no Shopping Cabula Master. O
valor do curso chega a R$ 520 e pode ser parcelado em até 5x.

JUSTIÇA QUER MEDIDAS CONTRA FALTA DE LUZ

CAIRU A Justiça determinou que a Coelba adote providências
para manter a continuidade do serviço na região de Cairu e suas
ilhas Morro de São Paulo, Boipeba e Tinharé, evitando que o
fornecimento de energia seja interrompido sem prévia notifica-
ção ou justificativa. Essas medidas deverão ser adotadas em até
20 dias sob pena de multa diária no valor de R$ 5 mil. A deter-
minação foi feita após pedido do Ministério Público estadual. A
população local ficou sem energia por 3 dias no ano passado.

‘Nova onda de
casos de covid
está no fim’,
diz secretário
PANDEMIA A nova onda de
casos de covid-19, que co-
meçou em meados de junho,
está perto do fim em Salva-
dor, segundo o secretário
municipal da Saúde (SMS),
Décio Martins. Ele disse que,
na capital, já se observa uma
estabilidade no número de
casos ativos, hoje em 1.209.

Décio disse que a Prefeitu-
ra está atenta à ocupação dos
leitos exclusivos para a
doença. “Há, nesse momen-
to, uma necessidade não so-
mente de leitos para a covid,
mas temos outros casos. Por
exemplo, a pessoa que infar-
tou e pegou covid, essa pes-
soa tem que ser regulada pa-
ra leito de isolamento para
receber o tratamento ade-
quado”, explicou.

O secretário fez ainda um
apelo para que as pessoas se
vacinem e também levem as
crianças para serem imuni-
zadas. “Nós tivemos 400
crianças no primeiro dia
(faixa etária de 3 a 5 anos).
Anteontem já tivemos 1.100
crianças. A vacina é segura”,
relembrou.
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